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Tele2 börjar erbjuda IoT startpaket till företag
Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B)
meddelar idag att de lanserar ett nytt erbjudande tillsammans med Microsoft och Libelium.
Tillsammans kommer de tre företagen leverera ett komplett ”plug & play” IoT start-kit innehållande
Libeliums hårdvara, Microsofts Azure IoT plattform samt uppkoppling från Tele2. IoT
utvecklingskitet kommer göra det enklare för företag att komma igång med deras IoT-resa och
kunna driftsätta IoT-projekt betydligt snabbare.
Idag kämpar många företag med var och hur de ska utveckla en IoT-lösning. Detta ”plug & play”
IoT-kit är det bästa valet för både små och stora företag som vill utveckla en IoT-lösning med
uppkoppling, molnplattform samt sensorer. I tillägg till uppkoppling och molnplattformen innehåller
kitet även noder för smarta städer, smart säkerhet, smart miljö samt smarta jordbruksapplikationer.
Rami Avidan, verkställande direktör för Tele2 IoT, kommenterar: “Dessa kit kommer att sänka
tröskeln för att komma igång och hjälpa våra kunder på deras IoT-resa. Vårt engagemang ligger i
att arbeta med våra partners för att förenkla och erbjuda alla företag IoTs fördelar med nya
intäktsmodeller, minska tiden det tar att nå en marknad samt lägre driftskostnader. Jag tycker att
detta är ett utmärkt exempel på det engagemanget.”
Anders Wendt, Business Group Lead, Cloud & Enterprise på Microsoft AB, kommenterar: ”Vi är
stolta över att lansera detta gemensamma erbjudande tillsammans med Tele2, en telekomoperatör
dedikerad till IoT. Lösningen kommer att ha en stor inverkan på marknaden. Det kommer praktiskt
taget ge vilket företag som helst möjligheten att komma igång med IoT på ett enkelt sätt, helt i linje
med vår ambition om att leverera teknologi till alla för att hjälpa dem skapa nya möjligheter och
uppnå mer.”
Alicia Asín, vd på Libelium, kommenterar: “Sakernas internet får just nu mycket uppmärksamhet,
men bristen på integrerade lösningar från hårdvaru- till applikationsnivå är ett hinder för snabb
anpassning. Det nya kitet med Tele2s uppkoppling och Microsofts Azure molnplattform tillsammans
med Libeliums enheter kommer att ta bort det hindret.”
IoT utvecklingskitet är tillgängligt för beställning idag. Du finner mer information om kitet här:
https://www.the-iot-marketplace.com/libelium-tele2-azure-development-kit
För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Gustafsson, Pressfrågor, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 41 42
Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA
KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 16 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter
och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV, innehållstjänster samt IoT-lösningar. Ända sedan
Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2015 omsatte bolaget 27 miljarder kronor och
presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,8 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidan i
årsredovisningen 2015.
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